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Curso de Educação para a Saúde em Contexto Escolar 

 

Formadores 

Equipa de formadores da empresa Peroneo Centro Terapêutico, entidade privada na área da 

prestação de cuidados de saúde, médico e de bem-estar, entidade formadora certificada (entidade 

parceira do Centro Educativo e de Formação Espaço Crescer) - 

http://www.peroneoformacao.com/.  

 

Duração 

50 horas 

 

Preço 

180 € para Profissionais 

150 € para Estudantes (Anexar Cópia do Cartão) 

10% de Desconto para clientes do Centro Educativo e de Formação Espaço Crescer 

 

Destinatários 

O Curso destina-se a: 

- Todos os profissionais e estudantes da área da Saúde 

- Todos os profissionais e estudantes da área da Educação 

- Adultos que lidem diariamente com crianças e adolescentes, em contexto familiar, profissional ou 

outro 

- Público em geral 

 

Enquadramento 

A saúde é um conceito positivo, um recurso quotidiano que implica um estado completo de bem-

estar físico, social e mental e não apenas a ausência de doença e/ou enfermidade (OMS, 1993). 

Dentro desta perspetiva, a Educação para a Saúde deve ter como finalidade a preservação da 

saúde individual e coletiva. 

http://www.peroneoformacao.com/
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Posteriormente, a OMS, com a carta de Ottawa, definiu Promoção da Saúde como “Processo que 

possibilita às pessoas aumentar o seu domínio sobre a saúde e melhorá-la”, ou seja, 

coresponsabilizou o indivíduo pela sua saúde e pela saúde da comunidade. 

Em contexto escolar, Educar para a Saúde consiste em dotar as crianças/jovens e profissionais da 

área da educação, de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar 

decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como a saúde 

dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo. 

A ausência de informação incapacita e/ou dificulta a tomada de decisão. Daí, a importância da 

abordagem da Educação para a Saúde em meio escolar. 

 

Objetivos 

No final desta ação os formandos deverão ser capazes de: 

- Conhecer aspetos básicos da saúde dos adolescentes; 

- Compreender um vasto leque de informação da saúde, no contexto escolar e a prática da 

educação para a saúde no âmbito da promoção da saúde em contexto escolar; 

- Compreender as diferentes dimensões que influenciam o comportamento das crianças e jovens 

em contexto escolar, família, grupo de pares e quais os aspetos básicos de diferentes 

comportamentos de risco, no contexto escolar; 

- Conhecer e promover estilos de vida saudáveis; 

- Contribuir para a tomada de decisões saudáveis e promoção da autonomia das crianças e 

jovens em contexto escolar e ficar sensibilizados para a prevenção de acidentes e primeiros 

socorros no contexto escolar. 

 

Metodologia 

O método de avaliação é através da realização de um teste de resposta rápida. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Conceitos Básicos 

 Educação para a Saúde e Promoção da Saúde 

 A Saúde dos adolescentes (Anatomia/Fisiologia, Patologias mais frequentes, Saúde Mental) 
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 Comportamentos de risco e o Insucesso Escolar (Droga, Tabaco e Álcool; Distúrbios 

Alimentares, Educação Sexual, Bullying, Violência e Agressividade) 

 Promoção de Estilos de Vida Saudáveis (Alimentação e Atividade Física) 

 Prevenção de acidentes e Primeiros-Socorros 

 

Número mínimo de participantes 

 10 pessoas  

 

Número máximo de participantes 

15 pessoas  

 

Informação adicional 

Acreditação: 

 

 


